DIY FIMO-paashazen

Vers van de catwalk: hazen in een chique broek.
Vader Haas, moeder Haas en kind zijn heel eenvoudig zelf te maken met boetseerklei die aan de lucht droogt. In het
lijf zit een dik ei van piepschuim verstopt dat de haas in topvorm houdt.

Stap-voor-stapuitleg

1
Leg de helften van een groot ei van piepschuim op
elkaar en zet een schaaltje water klaar.
Druk het sjabloon voor het oor af, knip het uit, leg het op
een FIMOair basic-plak en snijd het oor met het
keukenmes twee keer langs het sjabloon uit. Rol met de
acrylroller een blok FIMOair basic uit tot een plak van ca.
0,5 cm dik. Wikkel de plak om het ei en druk hem aan de
boven- en onderkant samen. Omhul nog openliggende
oppervlakken met andere plakken klei tot het ei volledig
bedekt is. De plakken moeten tegen elkaar aan liggen en
mogen elkaar niet overlappen.
Wrijf nu alle overgangen met je vinger en een beetje
water in, zodat de randen van de plakken niet meer
zichtbaar zijn.

2
Vorm voor de voeten en staart steeds een kleine deel
FIMOair basic tot een bol en daarna tot een ovaal.
Zet het omhulde ei van piepschuim rechtop neer, schuif
de voeten en staart onder het ei, druk tegen het ei en
strijk de overgangen met je vinger glad.
Schuif een hele (grote haas) of halve satéprikker onderin
het uitgesneden FIMOair basic-oor. Steek de 'oorspies'
in het lichaam. Maak de overgangen met je vinger glad.
Tip: Begonnen werkjes en materiaalresten kunnen
worden opgeborgen in een afgesloten plastic zak of in
een luchtdichte verpakking, zoals een plastic doosje of
glas.

3
Zet het lijf van de haas nu op een plat bord, zodat je de
haas zoals op een draaischijf heen en weer kunt
bewegen.
Strijk met vochtige vingers de haas in cirkelvormige
bewegingen rondom glad. Gebruik een spitse
modelleerspatel om de horizontale lijn voor de broek, de
contouren van het binnenoor en de lijnen voor de
broekspijpen te kerven. Druk met een glaasje een
stippenpatroon in de broek of gebruik hiervoor een
uitsteekvorm met hartjes.

4
Laat de haas drogen bij kamertemperatuur. Als er
scheuren ontstaan door de spanning, kun je dit met
verse klei opvullen, gladstrijken en weer laten drogen.
Schuur de haas daarna glad met een schuurspons.
Beschilder hem naar wens. Kleur na het drogen van de
verf het gezicht in met Lumocolor permanent marker
duo.
Lak de haas daarna, lijm een bloemetje erop of versier
hem met strikken.
Tip: Je kunt de hazen ook van FIMOair light maken. Dan
zijn de langoren zo licht dat ze als mobiel in het raam
kunnen worden gehangen.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

FIMO®air 8100 Luchtdrogende boetseerklei - Single wit, 500 g

8100-0

3

Lumocolor® permanent duo 348 Permanent marker met twee punten - Single
zwart

348-9

1

FIMO® 8700 05 Acryl roller - Blister Acryl roller, de ideale aanvulling van het
FIMO-assortiment

8700 05

1

FIMO® 8711 Boetseerstaafjes - Etui bevat 4 verschillende boetseerstaafjes

8711

1

FIMO® 8724 03 Uitsteekvormen - Set Bevat 6 geassorteerde motieven

8724 03

1

FIMO® 8700 08 Slijpspons - Blister Slijpspons-set, 3 verschillende
korrelstructuren (fijn, superfijn, microfijn)

8700 08

1

FIMO® 8704 Glanzend vernis - Blister Bevat 1 potje glanslak, 35 ml

8704 01 BK

1

Anderen kochten ook:
eieren van piepschuim: voor 1 grote haas 1 ei van 200 mm hoog (diameter 16 cm, deelbaar),
voor 1 middelgrote haas 1 ei 150 mm hoog (diameter 10 cm, deelbaar), voor 1 kleine haas 1 ei
100 mm, (diameter 8 cm)
glad werkoppervlak van glas of keramiek, glad plat bord, bakje water, keukenmes, klein glas
(diameter ca. 3-4 cm), DIN A4-papier en schaar, platte kwast (zacht synthetische haren, plat,
mt. 10 en 14, rond maat 8 en 10), acrylverf (wit, kersenrood, lichtblauw, donkerblauw, roze,
pink, vanille, lichtgroen), satéprikker van hout, decoratiebloemetjes en lint, hobbylijm
(transparant)
,

